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36. ÅRGANG

Jag gör så att blommorna blommar,

jag gör hele kohagen grön

och nu så har sommaren kommit

for jag har just tagit bort snön

Idas sommervisa

- Astrid Lindgren, 1971
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Præstens side
På forsiden af dette nummer af
kirkebladet har jeg denne gang valgt
et vers fra Astrid Lindgrens sang Idas
sommervise, som er en af  de som-
mersange, der har fået lov til at følge
med over i den nye udgave af Høj-
skolesangbogen. I skrivende stund
lader sommeren dog fortsat vente på
sig, men Lindgrens vise bærer i sig,
synes jeg, så meget håb og forvent-
ning om den tid på året, mange af os
sikkert går og ser frem imod og
glæder os til efter en alt for lang og
coronapræget tid.

Genåbningen af samfundet er i fuld
gang og er nu omsider også nået
landets kirker. Det betyder, at en
række af de restriktioner, vi siden jul
har været underlagt, er i gang med at
blive lempet. Overordnet kan man
sige, at vi går tilbage til de regler og
areal- og afstandskrav, som var
gældende før jul. Det betyder, at vi
må være en del flere i kirkerne, da der
nu kun skal være 2 m2 pr. person mod
de 7,5 m2 som restriktionerne siden
jul har lydt på. Groft sagt betyder det,
at hver anden kirkebænk nu må være
i brug frem for hver tredje. Noget der
især kan have betydning ved begra-

velser og bisættelser, hvor en del flere
personer nu igen har mulighed for at
være med i kirken. Det gælder dog
stadig, at vi max må være 50 per-
soner ude på kirkegården. En på
mange måder lidt ulogisk regel med
tanke på, at vi både i Vinderslev og
Hørup faktisk nu må være nogen
flere end 50 i kirken, men sådan er
der jo så meget, og ikke alle coro-
narestriktioner er altid lige gen-
nemskuelige.

Gudstjenesten er heller ikke længere
underlagt tidsbegrænsning med en
maksimal varighed på 30 min, hvilket
betyder, at vi igen har mulighed for at
afvikle en normal højmesse med
nadver. Og hvad endnu vigtigere er,
så har vi kunnet genoptage fælles-
sangen. Noget jeg personligt glæder
mig utrolig meget over. Samtidig
glæder jeg mig også over, at besty-
relsen og jeg er blevet enige med
Signe Hostrup om, at hun fortsætter
som vores kirkesanger her på den
anden side af corona. På side 6 her i
kirkebladet præsenterer Signe sig lidt
nærmere.

På egne og bestyrelsens vegne vil jeg
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derfor gerne endnu engang byde
Signe hjerteligt velkommen i valg-
menigheden!

Lempelserne af restriktionerne har
også bevirket, at jeg har aftalt med
bestyrelsen, at vi lige så stille vil
begynde at genoptage traditionen
med kirkekaffe efter gudstjenesten. I
første omgang bliver det ikke hver
søndag, men nok ca. en gang om
måneden. Jeg oplevede, at flere var
glade for, at vi påskedag lige drak en
kop kaffe sammen efter gudstjenes-
ten, og for mig, der fortsat har til
gode at lære mange af jer bedre at
kende, er kirkekaffen en kærkommen
anledning til dette.

Bestyrelsen og jeg er, på trods af, at
der i denne tid løbende sker lem-
pelser i restriktioner, blevet enige om,
at vi udsætter den planlagte general-
forsamling torsdag den 20.maj
endnu engang. Det skyldes, at det
indendørs forsamlingsforbud først
den 21. maj hæves til 50 personer. Vi
har derfor besluttet at afvikle general-
forsamlingen onsdag den 9. juni,
hvor der ellers skulle have være
foredrag om Lise Nørgaard. Dette

foredrag vil så blive afviklet ved en
senere lejlighed. Efter sommerferien
håber vi meget på, at så mange af os
efterhånden er vaccinerede, at vi for
alvor også igen kan tage salen i brug
med møder og foredrag. Og så byder
efteråret på endnu en nyhed.

Det er nemlig sådan, at jeg har søgt
bestyrelsen om lov til at gennemføre
Pastoralseminarieuddannelsen i
Århus, og dette har bestyrelsen
bakket op om og godkendt. Kurset er
et fuldtidsstudium, der løber over 17
uger. Det begynder mandag den 2.
august og slutter fredag den 17.
december. I den periode har forhen-
værende valgmenighedspræst Kirsten
Høg lovet at passe embedet for mig.
Det betyder, at telefonen vil være
viderestillet til Kirsten, og hun vil
således varetage tilkaldevagten i hele
perioden. Det vil også være Kirsten,
der varetager langt størstedelen af
valgmenighedens gudstjenester i
perioden. Derudover vil Marianne
Gyldenkærne fra Bøvling komme og
tage en enkelt gudstjeneste i oktober
og Morten Kvist fra Herning kommer
og tager en gudstjeneste i november.
Jeg har således min sidste gudstjenes-

Præstens side

Kirkeblad02.pmd 10-05-2021, 13:003



4

te inden Pastoralseminariet søndag
den 1. august.

Jeg regner dog bestemt med, at vi
trods min studieorlov stadig får
mulighed for at ses i løbet af efter-
året. Dels har jeg aftalt med besty-
relsen, at jeg selv varetager konfirma-
tionsforberedelsen, og i den forbin-
delse regner jeg med, at mine konfir-
mander og jeg flere søndage vil være
at finde på kirkebænken. Dertil
kommer, at jeg, i det omfang jeg kan
få det til at passe med min undervis-
ning og forpligtelser på uddannelsen,
også regner med at deltage i de
aftenarrangementer i salen, vi forhå-
bentlig kan afvikle i løbet af efter-
året. Det samme gælder for besty-
relsesmøder og andre møder, som jeg
også vil deltage i i det omfang, det
kan lade sig gøre. Endelig vil det
fortsat være mig, der laver kirkebla-
det i perioden, så derigennem kom-
mer I også til at kunne læse lidt fra
mig på skrift – ikke mindst om,
hvordan kurset i Århus skrider frem.
Jeg håber således, at det kommer til
at blive til mindst mulig gene for jer,
at jeg er afsted. Når jeg for alvor
vender tilbage til jul, er jeg sikker på,

Præstens side
at det er med megen ny inspiration og
viden.

Præst bliver man ikke på Pastoralse-
minariet, men derimod ved at være i
embedet og gradvist gøre sig flere og
flere erfaringer med det ene og det
andet – og hvad måske vigtigst er,
lærer sin menighed at kende. Når det
så er sagt, tror jeg dog også, at Pasto-
ralseminarieuddannelsen vil være af
stor betydning for mit videre virke
som præst her i Kjellerup og vil vise
sig at komme både menigheden og
mig selv til stor gavn. Jeg vil gerne
benytte lejligheden til at takke be-
styrelsen for jeres opbakning til, at jeg
skal gennemføre dette kursus, og min
forhåbning er, at de fleste af jer i
praksis ikke kommer til at mærke det
store til, at jeg er væk nogle måneder
hen over efteråret.

Line Louise Peters

Solnedgang v.

Krabbes

Grønne Ring
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Nyt i valgmenigheden
Renovering af toiletter i valgme-
nighedens hus

Tilbage i januar 2020 var der en
konsulent fra RadonHuset forbi på
Kirkebakken 13 for at foretage
måling af Radon og foretage en
undersøgelse af indeklimaet. Radon-
målingerne viste ingen værdier over
de anbefalede grænseværdier.

Det blev imidlertid konstateret et
dårligt indeklima i mødesalen, der
skyldes at ventilationen er mangel-
fuld. Det er der efterfølgende rådet
bod på ved at montere et nyt meka-
nisk ventilationsanlæg med varmeg-
envinding, som kører 24 – 7.  Et
lignende anlæg blev samtidig mon-
teret på toiletterne.

På et møde i januar 2021 besluttede
forretningsudvalget at benytte
forårets Coronanedlukning til at få
renoveret toiletterne i husets unde-
retage. Det løse, gamle puds på
væggene er fjernet og væggene
reetableret med nyt kalkhydraulisk
puds. Når det nye puds er tørt, skal
vægge og lofter males. Malerarbejdet
vil blive påbegyndt i uge 18.  Deref-
ter skal inventaret monteres igen, og
der bliver i den forbindelse opsat nye
håndvaske og armaturer. Bestyrelsen
regner med, at toiletterne vil kunne
nå at stå færdige til generalforsam-
lingen den 9. juni.

På bestyrelsens vegne

Arne Christensen

Toilet under renovering
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Mit navn er Signe Hostrup og jeg er
31 år gammel.

Jeg har sunget og spillet musik hele
mit liv, men valgte at uddanne mig
som fysioterapeut og have musikken
som hobby. 

Jeg har sunget i kirkekor og som
kirkesanger i Silkeborg Kirke og i
Christianskirken i Århus.

Derudover har jeg medvirket i nogle
af Jysk Musikteaterhus’ musicalop-
sætninger og senest er jeg en del af
Jysk Musikteaters Koncertkor.

Jeg bor i Kjellerup sammen med min
mand og vores 2 drenge, og til dagligt
arbejder jeg også i Kjellerup. 

Jeg er meget glad over at valgmenig-
heden har kunnet bruge mig som
kirkesanger i tiden uden fællessang
her under corona og også har ønsket
at fortsætte samarbejdet, selvom der
nu igen er åbnet op for fællessang.

Jeg glæder mig til at se jer i kirken og
til at synge med jer.

Signe

Ny kirkesanger i valgmenigheden

Silkeborg Kirke
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Ordinær Generalforsamling
OBS! NY DATO!

Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19.00

i  valgmenighedens sal, Kirkebakken 13

Dagsorden efter vedtægterne

1. Valg af  dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af  det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse og godkendelse af  budget

5. Indkomne forslag

6. Fastlæggelse af  kontingent

7. Valg af  bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg fra bestyrelsen er: Mette Møller Nielsen,

Birthe Nørgaard Jacobsen

Lars Mølgaard

På valg som suppleant er: Lena Mortensen

8. Valg af  godkendt revisionsfirma

9. Præstens beretning

10.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Valgmenigheden er som sædvanligt vært for traktementet
denne aften.

På bestyrelsens vegne

Klaus Drivsholm
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Torsdag den 19. august kl. 19, Kirkebakken 13

En aften med den nye Højskolesangbog

- et sangforedrag ved Jesper Mosbøl

Jesper Mosbøl har siddet med i udvalget omkring den 19. og seneste udgave
af Højskolesangbogen, der udkom i november 2020. Han er også redaktør af
’Sanghåndbogen’ – en håndbog, hvor man kan læse om alle sangene i Højsko-
lesangbogen. Gennem de sidste godt fire årtier har han arrangeret fællessang
fra Højskolesangbogen og vil denne aften også selv sidde bag klaveret. Han
vil guide os gennem Højskolesangbogen og ikke mindst lære os nogle af de
nye sange, der er kommet med. Som Jesper selv siger udtrykker det: ”Det har
været en lang tørke for fællessangen”, så lad os håbe, at vi denne aften igen
kan synge af  karsken bælg.

Jesper Mosbøl

Arrangementer
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Onsdag den 8. september kl. 17

Markering af  Grundtvigs fødselsdag

Programmet i år ser således ud:

Kl. 17.00:  Festgudstjeneste i Råsted kirke med valgmenigheds-
præst Caspar Wenzel Tornøe, Holstebro.

                     Kl. 18.00   Middag på Skærum Mølle.

Kl. 18.45:  Fødselsdagstale ved valgmenighedspræst Hans Nør-
kjær Franch, Lemvig.

Deltagelse: Middag m. drikkevarer, kaffe og æblekage: 200 kr. indbetales på
reg. 8117 konto 0002860907. – Husk venligst at anføre indbetalers navn og
“Grundtvigs fødselsdag”. Tilmelding senest den 3. september på telefon
9748 1322 eller på e-mail: kontor@folkeuniversitetscenteret.dk

Arrangementer

Årsmøde 2021 i Foreningen af  Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

25.-26. september i Rødding og Bovlund

Mere information herom i næste kirkeblad
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Siden sidst
Dåb

Malou Brandt Svenningsen, Vinderslev kirke

Vilhelm Palmkvist Ekstrøm, Hørup Kirke

Begravelse/Bisættelse

Ulla Kjeldgaard Nødgaard, Hørup Kirke

Anny Madsen, Vinderslev Kirke

Konfirmander

Følgende konfirmeres lørdag den 19. juni
kl. 10 i Vinderslev kirke:

Sofus Norman Kristensen

Jakob Mikkelsen

Præsten meddeler

Vil du eller en, du
kender gerne have
besøg af mig, er du
altid velkommen til
at kontakte mig. Det
kræver ingen anled-
ning. Oftest er jeg
lettest at få fat i ved, at man ringer og
laver en aftale. Tager jeg ikke telefonen,
så læg en besked på telefonsvareren.
Mandag er fast fridag.

VALGMENIGHEDENS  ANSATTE

Line Louise Peters, præst
Kirkebakken 13 ......................... 8688 1110
praest@kjvm.dk

Lene Henriksen, organist

BESTYRELSE

Klaus Drivsholm, formand
Kaj Munks Vej 2, 8620 Kjellerup

Mausingvej 20, 8620 Kjellerup
mmn@fibermail.dk ................. 8688 6789

Arne Christensen, kasserer
Humlebøgen 13, 8620 Kjellerup

Jytte Haarup Jensen, sekretær
Hvidgranen 3, 8620 Kjellerup

Birthe Nørgaard Jacobsen

Kristian Høgedal
Elsborgvej 80, 8840 Rødkærsbro

Lars Mølgaard

FORRETNINGSFØRER

Kirsten Christensen, kasserer

www.kjellerupvalgmenighed.dk
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Hvor intet andet anføres,

er gudstjenesten kl. 10.30

GUDSTJENESTER

Søn den 6. juni 1. s. e. trinitatis Vinderslev

Søn den 13. juni 2 .s. e. trinitatis Hørup kl. 16 v/Morten Kvist

Søn den 20. juni 3. s. e. trinitatis Vinderslev

Søn den 4. juli 5. s. e. trinitatis Hørup

Søn den 11. juli 6. s. e. trinitatis Vinderslev

Søn den 1. aug 9. s. e. trinitatis Hørup

Søn den 15. aug 11. s. e. trinitatis Vinderslev v/Kirsten Høg

Søn den 22. aug 12. s. e. trinitatis Ingen gudstjeneste

Søn den 29. aug. 13. s. e. trinitatis Ingen gudstjeneste

Kirkebil: 87 40 83 00 (tast 2)

Her til sommer afholder valgmenighedspræsten sommerferie i følgende uger:

Uge 28-29-30

I disse uger er forhenværende valgmenighedspræst Kirsten Høg tilkaldevagt, og

telefonen vil være viderestillet til hende. Det gælder også i perioden 2. august til 17.

december, hvor jeg er på Pastoralseminariet.

Medmindre andet er angivet, er gudstjenesten v. Line Louise Peters
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Returneres ved adresseændring

Motiv fra Kirkebkken 13

KJELLERUP OG OMEGNS

VALGMENIGHED

Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 11 10

www. kjellerupvalgmenighed.dk
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